
 AISCM    לניהול שרשרת האספקה   איגוד הישראלי ה 
בכירים   מנהלים  ( 090למעלה מ) מאות חברים בו   ,2000משנת פועל  ,בישראלבאיכותו  מובילהמקצועי ה האיגוד 

להשבחה ולקידום תחום "ניהול שרשרת האספקה בישראל"    ממגוון התעשיות, מובילים במשק,  ארגונים מאותמ

 עם דגש על:

קידום : השבחה מקצועית של העוסקים בתחום, אישית וציבורית, יתצועית, ארגונ קמ –  םוחתהקידום  •

 . בעשייה ציבוריתגם להוות כוח איכות והשפעה –בארגון ובכלל, לובינג  המקצועי המעמד 

, ארגונים ישראליים, של ארגונים המובילים במשק מניסיונם מקצועית למידהחילופי ידע, מפגשים ל •

 לם, למידה ושיתוף אסטרטגית וטכנולוגית. קי עום חוב יי לבארגונים גלו

 . מפגש עם שרשרות אספקה גלובליות מורכבות -  גישה לגלובליזציה •

 שונותהתעשיות הבתחום, מקבלי ההחלטות בניהול שרשרת האספקה מ בכיריםמפגש עם מנהלים  •

 ידע וביצוע בהתאםפיתוח מיומנויות, ,  ייזום, פיתוח תוכניות מקצועיות •

   ISCMA :yoz.net-www.adarשל  ידע באתר  ףותיש •

קוראים בכל זירת שרשרת    14500המופץ ללמעלה מ "Online: "ניהול שרשרת האספקה ניוזלטר מקצועי •

 האספקה. 

  ,שכרבתחומי: ניהול שרשרת האספקה, תפעול,  ודרג ניהול ביניים מקצועי בכיר  השמת כוח אדם •

 ועוד. תכנון טיקה, לוגיס 

 .ISCMAהתחייב בכדי לקדם את מטרות  מוכנים להשקיע מזמנם, ניסיונם ויכולתם המקצועית ול ם חבריה •

 1202ל  ISCMAתוכנית   •
, אקדמיה תעשיה ,בכירים פורוםוטכנולוגיה,  Planning ,לוגיסטיקה:  הפורומים המקצועיים *** 

והפורומים נפגשים אחת לרבעון כל    תוועדוה –  גירכש אסטרט , 'שרשרת אספקה דיגיטלית'

פורום עם  אג'נדה משלו מתוכננת מראש. הזימונים נשלחים ישירות ליומנים של המנהלים  

 הרלוונטיים. 

 ל! ם בישראהכנס הגדול בתחו –לניהול שרשרת האספקה  20-הפסגה הבינל' ה 4/3/2020

ל נדל, שותף וראש עו"ד גי -"?שבר הקורונההאם חייבים לקיים חוזים בעידן מ"וובינר בנושא:  מפגש 31/3/20

משרד עו"ד גולדפרב  -מסחריתתחום דיני יבוא וייצוא  ועו"ד ליאור גוטווירט, שותף במח' ליטיגציה 

 ושות'

חדשנות  , מנהל יחידת ענבר יריב -אבודה למציאות רבודה" ה"הופכים שעוובינר בנושא:  מפגש 6.4.20

 עסקית, מטריקס 

הדרך להתמודדות  -אתגרי שרשרת האספקה בתקופת משבר הקורונה"בנושא:  ינרווב מפגש 20.4.20

ר האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה  יו" ך, שלמה ארלי וההזדמנויות ביום שאחרי..." 

ISCMAל , סמנכ"ל תפעוCardo Systemsהאספקה באקדמיה. ושרשרתתפעול , מרצה לניהול ה 

 DIGITALחזרה מיטבית לפעילות בעידן הקורונה תוך שימוש בכלי  כות ל"היערבנושא:    וובינר  מפגש 27.4.20

TWIN"-  רונן אברמוביץ', שותף בחברתaProgram 

 עידית פלוך, -ור חכם בעולם הקורונה"תמח -הרכש עובר לקדמת הבמה"כש בנושא: וובינר מפגש 4.5.20

 Programaומובילת תחום הרכש בחברת   בכירה  יועצת

מהן המגמות  רת האספקה בעקבות משבר הקורונה: מה הולך להשתנות?יהול שרשמגמות בנ 1.6.20

ם, ה )כולל תובלה והפצה(, רכש, תכנון ) ניהול משבריהחדשות? כיצד העולם בתחום הלוגיסטיק

כל אחד ייתן תובנות מעולמו  -לונות ת/ כישאין תכנון...( וכלל שרשרת האספקה ישתנה? הצלחו

 מניסיונו.ו

עם יו"ר פורום שרשרת אספקה  האיקומרס בשיגעון!"  -השרשרת בהפרעהבנושא: "וובינר  גשמפ 15.6.20

 eCommerceזם ומומחה אילן יובל, י -דיגיטלית

 פקה ת אסשרשרת הלנמרחל אורן,  -יכולות שרשרת האספקה ככלי לחוסן ארגונימפגש וובינר:  13.7.20

 EMEAאיקומרס בקימברלי קלארק 

האם  -חיזוי התנהגות הלקוחות/הצרכנים בנושא: Planningפורום של אלי ירטווו  מפגש 3.8.20

 חיים שפיר, מנהל התכנון והייבוא, קבוצת אסם  :יו"ר   הסטטיסטיקה עובדת?

על שירותים לוגיסטיים  צועי: מפגש פנים אל פנים )עפ"י הנחיות משרד הבריאות( וסיור מק 31.8.20

 כולל סיור במסוף המכולות ובמתחם הלוגיסטי הרובוטי  -רובוטיים לסחר מקוון מהנמל ועד לנמען

 בונד-בקבוצת גולד 

אספקה בתקופה של  שרשרת האתגרי " בנושא: ISCMAב פורום הבכיריםווירטואלי של  מפגש 24.8.20

  ystemsSCardoארליך, סמנכ"ל תפעול, מה של ר :יו" ,    "בשוק, בתהליכים ובטכנולוגיה –שינוי 

 לגבי פרויקטים, תהליכים ועוד  -ISCMAמנטורים של עצות עם המפגש התיי 31.8.20

נושא   -יו"ר ארקדי רוזנברג, מומחה רכש ולוגיסטיקה בינלאומית  -רכש אסטרטגימפגש פורום  7.9.20

http://www.adar-yoz.net/


 רציפות תפקודית  -BCP -ו 'נוזוגון וח 'גיבוש אסטרטגיית הרכש כנגזרת מאסטרטגיות הארהמפגש: 

 הפורום  מצגות , סקר מנהלי רכש ודיון 

 לגבי פרויקטים, תהליכים ועוד  -ISCMAמפגש התייעצות עם המנטורים של  28.9.20

מפגש פנים אל פנים )עפ"י הנחיות משרד הבריאות( וסיור מקצועי: על שירותים לוגיסטיים   12.10.20

 כולל סיור במסוף המכולות ובמתחם הלוגיסטי הרובוטי  -לנמען מל ועד רובוטיים לסחר מקוון מהנ

 בונד-בקבוצת גולד 

 ל הלוגיסטיקה, קבוצת שופרסל אבי עיני, מנהר יו"  –  לוגיסטיקהמפגש פורום רכש  26.10.20

 ית בזמן משבר' 'רציפות תפקוד , בנושא: ודיון נותומשולב מצגות מתעשיות ש

 Per as youמודל עסקי  -'HPE GreenLake -במקום אחד הארגון  יות תשתול ניה' -מפגש וובינרי 28.10.20

use-  ללא צורך ברכישות גדולות מראש  –מאפשר לארגון לשלם רק על מה שהוא צורך 

 לגבי פרויקטים, תהליכים ועוד  -ISCMAמנטורים של מפגש התייעצות עם ה 28.10.20

 2021כנון דות ונבחרים לת "ר הוועיו מפגש 9.11.20

 'אצלנו המחר הוא האתמול כים מה יהיה מחרתיי – 4.0שרשרת אספקה ' -מפגש וובינרי   16.11.20

 חיים שפיר, מנהל התכנון והייבוא, קבוצת אסםיו"ר   -Planningמפגש פורום  17/11/20

 ועוד  פרויקטים, תהליכים לגבי -ISCMAמפגש התייעצות עם המנטורים של  30.11.20

 שרת אספקה דיגיטלי מפגש וובינר פורום שר 21.12.20

 טגי ר ום רכש אסטפור מפגש 23.12.20

 רויקטים, תהליכים ועוד לגבי פ -ISCMAעם המנטורים של מפגש התייעצות  28.12.20

 חידושים  -Planningוובינר לפורום  25.1.21

 בשרשרת האספקה Unmannedפתרונות  -לוגיסטיקהמפגש פורום    8.2.21

22.2.21 Supply Chain 4.0 בHP Indigo- אלית, יעל נאמן, מנהלת אגף שרשרת אספקה גלובHP Indigo 

 אתגרי הלוגיסטיקה הגלובלית  10.3.21

 לקוח סופי וספק השירות -איפה המשלוח שלי? טכנולוגיה כפתרון לקוח עסקי 17.3.21

 מובילים את השינוי לרכש מודרני 12.4.21

 הכנס הגדול בישראל!   -האספקה שרשרת לניהול 21-הפסגה הבינל' ה 27.4.21

 מאתגר  בעידן ניהול ושימור ספקיםמפגש פורום רכש:  10.5.21

 יסטי חות במרכז הלוגהכנס לניהול בטי 24.5.21
האם אי  -מה ניתן ללמוד מהשנה האחרונה לשנה הבאה ולשנים הבאות-התמודדות עם האי ודאות 7.6.21

 ות נעלמה? הודא

 Fulfillment Centersשלוחים( מרכזי "הזמשה" ) הזמנות ומ -לוגיסטיקה קרובה ללקוח הסופי  28.6.21

 ...  Blockchain ,IoT -סיסמאות או מציאות -רשרת האספקהחדשות בש ותיישום טכנולוגי 12.7.21

 ( כדי למקצע את צוות הרכש בנושאים של ליבת העסק 20%)ששווה רק ל  80%מיקור חוץ ל 2.8.21

 קומרס' לא מפחדים מאי' בלוגיסטיקה  -eSupplyChain 3-הכנס ה 20.10.21

 כיצד מתמודדים עם ירידה/עליה חדה בהיקפי הפעילות  -k-התמודדות עם שני צידי מודל ה 8.11.21

 ספקהבעקבות שיטוח שרשרת הא -רכש ישיר מהמקור 29.11.21

 האם יש דבר כזה? -ניהול שרשרת אספקה דיגיטלית/ וירטואלית 14.12.21

 2022מפגש יו"ר הוועדות ונבחרים לתכנון  30.12.21

 

מים  הפורו ים וחידושים ומפגשי יממוקדי נושאים עדכנ נסים וסיוריםמתווספים בשוטף: כ במהלך השנה •

חדשנות  ומלאי איכותיים צועיים מקר  ינמפגשי וובנו פהוס -' הקורונהעקב הזדמנות תקם!  צועייהמק

שרות לכל מפגש ווירטואלי שאין אפ !תחוםל  גרים ובהזדמנויותבאת ות ת להתנהלות טובו עצו

       בזמנכם להקשבה וצפייה ,להשתתף, ניתן לידע אותנו ונשלח הקלטה של הכל

 יים ית נתונה לשינוהתוכנ •

 ISCMAים בברחלם בונוסי

 םישוחידו נותדשים, עם חמחמו םע, וכםלים כמהגש היכרות עם מנמפ ★

 ועימינוף מקצ, המידעע וד הי בתרחהעמקה וה ★

 נותק מסק הסי, חשב, ביצע ובר יישםי שכצות עם מוקבויעצות בצוותים  תי בטות ולהלהתל זדמנותה ★

 שות עם אנרגיות מחוד  וחזרה הה מהשגריציא ★

 ם בישראל חום בתבילימוכות ותערו נסיםהשתתפות בכ ★

 יחודיות י בות טהל כול קדמיה אקשר עם ה ★

 שראלה וקובעת בימובילנית ועצמקם מנהלי הילת קל  שייך להיות ★



 ! חדש

 את האתגר הבאאדם לחברים המחפשים  השמת כוחירות ש ➢

 ISCMAורים של יקט/ תהליך עם נציגות מנבחרת המנטהזדמנות נפלאה להתייעצות על פרו ➢

 ים בתעשייה עם המון ידע וניסיון! המורכבת ממנהל

 עלי תפקידים: ב

 Cardo Systems,  תפעולסמנכ"ל , רליךה אשלמ : תעשייהם אקדמיה וויו"ר פור  ISCMAו"ר י •

 נאוית אדר –ISCMAכ"ל מנ •

    ISPL-Israeli Strategic Procurement Leadersאל בישרי טרטג רום הרכש האספור יו" •

 . האקדמיב מרצהוניסיון רב בתעשייה , שהרכ מומחה לתחום ברג,קדי רוזנרא –

 . רסלשופ, הלוגיסטיקהמנהל  -נייי עיבא –  לוגיסטיקה ום פוריו"ר  •

 City Logistics -צההפ וםרפ' " ופובוקרת טממ הלוגיסטיקרום "ופטיקה: ס גיוועדת לורת סגבמ •

 ם ת אס, קבוצוייבוא ן ונהל אגף תכנר, משפי יםחי  –  ולוגיהנוטכ  Planning רום פו"ר וי •

 eCommerce ם ומומחה, יזבליו  אילן -יטלית'דיג  ספקהשרשרת א'רום ופר ו"י •

             CMAIS  ך, יו"ר ארלי מה של -כיריםבפורום יו"ר  •

 ר: חב יודמ שוםרי

 לשנה  "ממע ללוא כל₪  0082: איה ארגוןהמ 1עלות החברות למנהל  •

 ע"מ מ לא כולל  ₪ 3500א: הי לשנה מנהלים 3החברות ל  עלות •

 ת: ל ול כ   החברות 

ית כנמפגש בתו ל בכ הרשומיםים  / ר של החב  (ההצטרפות וםימ)   ה ך שנ במש תפות,  השת  •

 -לוםש ת תוספללא ת -גיע  ל להיכו ובוע אינהק ציגהנו מידהב  םמ גים מטע צי נו  א   השנתית

 . גשמפ   לכל  ש מרא לא  מ שום  ברי 

ו"גים  מרלב, םייד וארגונים ייח מקצועיים )בם י, בסיורCMAISם לייד יחוי יםבמפגש איגוד ת חברי השתתפוה •

 ן(עואחת לרבם מי)המתקיי יםונשההמקצועיים  ורומים הפ גשיפמבועוד(, השתתפות  יםיחדשנים וחדש

 .ציפותבר 21-ה השנהו ז 27/4/21ב שיתקיים  אל רשבי השנתי הגדולכנס וב  םיממוקד  נסיםבכ תפוהשתת •

לניהול    12-ה 'לני"הפסגה הב 21/3/8-ב יפותצרב 12י הנתהשס כנב רהחבהמם  נציגי 4ות  השתתפ •

  3 השתתפות , neSupplychai: המקצועי בכנסו  ISCMAשל תי נשזהו גם הכנס הש -"הפקהאסרת רשש

שום  ברי –וסף ום נלללא תש -נית השנתיתתוכבשף סובכל כנס נו תתיהשנ ת שבתוכני יםכנסם ביגינצ

 מראש. 

 האספקשרשרת הניהול חום תב ןהארגו י נה לצרכעוה כהוהדר  רההכשל ד חיו מחיר ***מ •

 .  " Onlineפקה ול שרשרת האסה"ני יר המקצועוזלטיאמרים בנמרסום ת, פוצאבהר חשיפהנות למזד ה •

סטיקה  לוגי  ,, רכשולפעאספקה, תרת הש רשל בתחום ניהו  ר צועי בכיכוח אדם מקמת בהשדי וייחשירות   •

 כנון. ות

o םותחא / שנוב םורופב בהשתלמעוניין ל________________ ___________________________ ____________________ _ 

 

 חץ כאן!ל  -פרטים  תלהשאר
 

 ום: שס ריטופ

 

 _____ ___ ____ __ _ ___ חברה________________ _ ה________שפח מ__ __ _______ _____ _ שם_

 

 __ _______ ______קס':___ פ _____ _ ______  _________ _טל': _ __ ______________ יד_____ תפק

 

 ___ _______ ______ _____ _______ __________ _ _ ____ _____ י:רונטלקר אאדו

 

 __ _____ _ _______ _____ __ _______ _ _____ ___ ____ _____ ____ :____בתותכ

 :AISCMיגוד ות באום לחבראופן התשל

 טרפותצה / על החידוש המיום חתייום מ 30: לוםשי תנאת

 0003147יה בית נחמ 191רחבה הזמות" "אדר יו קודת לפק } { צ'

רטי ספק את ו בפעדכנ נא) -014850067 מ"ח,  680 -מודיעין ףינס ,10-מיאו לת בנק יאקבנ ברהעה{ } 

 ( הז וןבפרטי חש

https://www.adar-yoz.net/contact-us
https://www.adar-yoz.net/contact-us


 

 ______ __ ___________ ________ ___ ____ :ריךתא__ _____________ _____ __ __ ה:חתימ

 

 _______ _____ ____________ ___ ית:_______החשבונ שלוחמל בתו____כת __________________שם:

 

  netyoz.-radavit@aNלמייל: החזיר ל מלא ישס ההטופ את  ❖
 םכלרשותי אנ– עיון חדשני, רתדוחימבקשה  פרט,  כלל

 בברכה 

 , מנכ"ל אדרית נאו

darA itNav     netz.yo-ravit@adan      netyoz.-dar.awww                           

ISCMA- Israeli Supply Chain Management Association 

Tel: 03-9702990   Mobile: 054-7477414     Fax: 03-9702991  

mailto:Navit@adar-yoz.net
mailto:navit@adar-yoz.net
http://www.adar-yoz.net/

